
Você já tomou

GARAPA OU 
CALDO DE CANA

Caldo extraído da cana-

de-açúcar. Para realizar

a moagem, utiliza-se

um engenho ou moedor

de cana. 

COMO SE TOMA?
Há diversas maneiras de saborear

o caldo de cana. A mais

tradicional é tomar a garapa bem

gelada. Algumas pessoas

preferem o caldo com limão,

abacaxi, hortelã, maracujá, caju e

outros sabores brasileiros. Mas,

sem dúvida, caldo de cana se

bebe acompanhado de um pastel

bem gostoso!

Garapa?

 

Tormar suco, refrigerante,

cerveja, café da manhã,

remédio, vacina... entre

outras coisas que não

podemos dizer aqui!          
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https://www.camalote.com.br/caderno-brasileiro

AS FEIRAS 

NO BRASIL

No Brasil, as feiras

acontecem em dias

específicos. Algumas são

montadas nas ruas ou em

locais fixos. Além de

legumes, verduras, frutas,

carnes, sementes, [...], é

possível comprar pastéis,

lanches e o famoso caldo de

cana.

https://www.camalote.com.br/caderno-brasileiro


 C A N A - D E - AÇÚC A R

RAPADURA

Doce em formato de tijolo produzido a partir

da moagem da cana-de-açúcar. No processo

de fabricação, o caldo é fervido, modelado,

resfriado e, depois, servido. É um doce muito

tradicional e fácil de ser encontrado. 

CACHAÇA -  PINGA -  AGUARDENTE

Bebida alcoólica artesanal ou industrial. Com a pinga

se faz a famosa caipirinha brasileira, preparada com

açúcar, limão e gelo.  A cachaça é vendida em

mercados, conveniências, bares e botecos. Aprenda

a fazer caipirinha: https://www.youtube.com/watch?

v=MLoUUxCLsKg

ETANOL -  ÁLCOOL

Combustível de baixo custo. No Brasil, o nome oficial é
etanol, mas sempre que se abastece, o cliente fala

"Completa de álcool, por favor!". O trabalho de

abastecer o veículo é de responsabilidade do frentista:

geralmente você não pode abastecer seu carro

sozinho como em alguns países!

AÇÚCAR

Há diferentes tipos de açúcar no mercado

brasileiro. Normalmente, usa-se o açúcar cristal

ou refinado. Quem tem hábitos mais saudáveis

utiliza o açúcar mascavo. Entre tantas

variedades, é difícil encontrar um brasileiro que

viva sem açúcar!

BAGAÇO

Resído que sobra após a retirada do caldo da cana-

de-açúcar. O bagaço pode ser utilizado como fonte

de energia sustentável para indústrias.  Em fazendas,

o bagaço é dado aos animais como alimento. 

Extra: "Hoje eu tô só o bagaço". Expressa o sentido

de cansaço. ("Tô": uso informal do "estou"). 

GOMO

O gomo da cana-de-açúcar é uma iguaria

natural e deliciosa. É até feio contar isso, mas

é bem comum passar por um canavial e

"roubar" cana para chupar! Quem nunca fez

isso? É quase um pré-requisito para ser

brasileiro.

https://www.camalote.com.br/caderno-brasileiro

A  cana-de-açúcar  é  muito  comum  no  Brasi l  e ,  além  de
render  a  garapa ,  é  usada  para  outros  f ins ,  como  a
produção  de  açúcar ,  etanol  (álcool) ,  rapadura ,  cachaça
(pinga) ,  entre  outros  produtos .  A  plantação  de  cana-de-
açúcar  é  chamada   de  canavial  (palavra  masculina :  "O
canavial") .  

https://www.youtube.com/watch?v=MLoUUxCLsKg
https://www.camalote.com.br/caderno-brasileiro
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CANA-DE-AÇÚCAR

NO BRASIL

O cultivo da cana-de-açúcar é histórico no Brasil. Desde
a colonização portuguesa, a cana foi uma cultura
fundamental para o desenvolvimento econômico e, ainda
hoje, é combustível para o setor. 
 
No passado, as fazendas que cultivavam a cana estavam
sob a posse do senhor de engenho, e os trabalhadores
eram, em sua totalidade, escravos africanos e indígenas.
As condições de vida no engenho eram precárias e muitos
morriam em decorrência da fome e das enfermidades,
agravadas pela frequente violência física, comumente na
forma de açoites
 
O ciclo do açúcar durou mais de quatro séculos, espremeu
o melaço da cana e o sangue os escravos. 
 
Para saber mais sobre o tema, acesse:
https://www.youtube.com/watch?
v=u0odudrvPH0&ab_channel=FazendasAntigas

COLONIZAÇÃO E A CANA-DE-AÇÚCAR

CANAVIAIS HOJE

Os canaviais são comuns nas paisagens brasileiras, assim
como outras culturas (eucalipto, milho, soja, algodão, [...]).
Normalmente, os fazendeiros arrendam suas terras para as
usinas, que ficam responsáveis por todo o processo de
plantação, manutenção, colheita e preparação do solo.
 
Hoje, com as tecnologias, a plantação e a colheita da
cana-de-açúcar estão quase totalmente automatizadas.
No passado, era possível encontrar muitos trabalhadores
nos canaviais, conhecidos como "cortadores de cana",
pessoas que realizavam trabalho pesado e perigoso.
 
Há alguns anos, para facilitar a colheita da cana, os
usineiros ou fazeiros colocavam fogo no canavial para que
a palha fosse consumida pelo fogo, sobrando apenas a
cana-de-açúcar. Para frear essas iniciativas, o governo
federal proibiu qualquer tipo de queimada no território
nacional.
 
Entre o passado e o presente, os canaviais foram e ainda
são importantes para a indústria brasileira e, sobretudo,
para a geração de empregos diretos e indiretos.
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A importância da cana-de-açúcar foi retratada na
telesivão. A novela "Canavial de Paixões", do SBT
(Sistema Brasileiro de Televisão), foi exibida entre
2003 e 2004. 
 
Link para ver a abertura da novela:
https://www.youtube.com/watch?v=RwGYt0U7Tc4
 
A música tema da novela foi "Incêndio no canavial",
de autoria de Moacyr Franco. 
 
Link para ouvir a canção "Incêndio no canavial":
https://www.youtube.com/watch?v=pPOZCAmWMxY
 
 
 

HTTPS://WWW.CAMALOTE.COM.BR/CADERNO-BRASILEIRO

DISCUSSÃO
Você já viu um canavial?

A cana-de-açúcar é comum na sua região? E no

seu país?

O seu país foi colonizado ou colonizador?

A escravidão faz parte da história de seu país?

Qual é sua opinião sobre o trabalho escravo?

Você conhece alguma etnia de povos originários

de seu país?

Que tipo de açúcar você prefere?

Você ficou com vontade de tomar um copo de

garapa?

Quais plantações são mais comuns no seu país?

Você prefere tomar café com ou sem açúcar?

Sobre a caipirinha, você sabe fazê-la? Já tomou

alguma vez? Se sim, você ficou bêbado?

Existe alguma feira em seu bairro?

Quais os dias de feira do seu bairro? Que

produtos você compra lá?

Qual é o combustível para automóveis mais

comum no seu país?
 
 

CURIOSIDADES
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